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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Diplomové práci by významně prospělo přehlednější uspořádání kapitol a podkapitol.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Téma diplomové práce je aktuální a současně velmi složité. Diplomant se snažil tématiku

obsáhnout co možná nejpodrobněji. Přesto (nebo možná proto) jsou některé pasáže poněkud
neuspořádané. Cíle práce bylo v podstatě dosaženo.
Správně je poukázáno na terminologickou roztříštěnost v normativních i ostatních
technických pramenech.
Přínosná je zmínka o vjezdu vozidel s pohonem na LPG a CNG (obecně technické plyny) do
hromadných garáží a popis především CNG pohonů (o LPG však téměř nic). Vlastnímu
větrání garáží s těmito vozidly se příslušná kapitola vlastně nevěnuje (byť je tak nazvána) -
avšak faktem je, že toto větrání ani nemohlo být více komentováno, protože není nikde
normativně popsáno a názory na ně se teprve (celoevropsky) vyvíjejí.
Dobře zvládnutá je kapitola 5 o ventilátorech, typech, pohonech, výkonových
charakteristikách a pracovním bodu.
výpočtová část pro odvody kouře a tepla je srozumitelná pro toho, kdo se ve zmíněné
problematice dobře orientuje. Diplomant použil při výpočtech kombinace metod tří
návrhových - projektových norem (národní ČSN, evropská ČSN EN, DIN), což je poněkud
neobvyklé, pokud to není příslušně argumentováno. Výsledky výpočtů jsou v podstatě
relevantní - zde je nutno konstatovat, že v této problematice neexistují jedině správné exaktní
výsledky.



Srozumitelně a dobře je popsán systém větrání garáží proudovými ventilátory. Kromě pozitiv
však chybí i zmínka o negativech a o centrálním odvodu kouře nad střechu objektu.
výpočtový příklad není bohužel srovnatelný s příkladem uvedeným v části o potrubním
větracím systému (každý příklad má jiné zadání, jiný návrhový požár).

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Při porovnání dvou posuzovaných větracích systémů bych přivítal také výkonové

porovnání pro režim provozní i režim při požáru a výsledné přehledné tabelární vyhodnocení.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Pozitivně lze hodnotit, že téma diplomové práce bylo navíc rozšířeno o kapitolu 9, která se

věnuje problematice snížené viditelnosti v prostoru s požárem. Tento důležitý aspekt projevu
požáru není doposud v běžné praxi vyhodnocován. Práce upozorňuje na výhledově možné
využití včetně upozornění na zatímní obtížně aplikovatelné výsledky podle současných
zkušebních metod a postupů.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Dostatečná

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Celkový dojem kazí nepříliš zdařile zvládnutá práce s textem (čeština, interpunkce, občas

technická argumentace, v několika místech nadměrné opakování stejného nebo obdobného
textu, drobné chyby či přepisy v uváděných rovnicích apod.). Pro termín "požární větrání"
(zde odvod kouře a tepla) je občas použit nepřesný pojem "havarijní větrání".

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Po další hlubší analýze a validaci výpočetních metod mohou být výstupní návrhové

parametry (množství odváděného kouře, teplota zplodin hoření) částečně použity při
orientačním návrhu větrání podzemních garáží.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
1) Jaká jsou hlavní pozitiva a negativa potrubního větracího systému v podzemních

garážích?
2) Jaká jsou hlavní pozitiva a negativa větracího systému s proudovými ventilátory

v podzemních garážích?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře

Dne 11.5.2011 J~-=-
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


